
يقول اأدي�شون: )الكثري ممن ف�شلوا مل يدركوا مدى قربهم 
من النجاح عندما ا�شت�شلموا للف�شل.

وبالأمل  واملريخ،  القمر  الن�شان  و�شل  بالأمل 
الطب  جمالت  يف  العمليات  واأجرى  التجارب  خا�ض 
جميعها  تكلل  مل  وبالتاأكيد  والتكنولوجيا،  وال�شناعة 
منها،  الذريع حم�شول كثري  الف�شل  كان  بل  بالنجاح، 
والذين حققوا النجاح هم الذي نفذوا من حلقات الياأ�ض 
والقنوط ب�شلطان املثابرة وبذل املزيد من املحاولت، 
اأن  املوؤكد  ومن  اليه.  ماي�شبون  اىل  الو�شول  بغية 
يوما  اأدي�شون  مقولة  على  اطلعوا  قد  �شا�شتنا  اأغلب 
اأن  ومعلوم  منا�شبهم،  يتدرجون يف  ما، ل�شيما وهم 
من ي�شدق مع نف�شه بنية ح�شنة لبلوغ النجاح، يتوق 
التي  واملواعظ  والدرو�ض  بالأقوال  جتربته  رفد  اىل 
التي  بالأفعال  اأثرهم  يقتفي  وكذلك  �شابقوه،  قالها 
�شجلها التاريخ يف �شفحاتهم. فمامن م�رشوع -مهما 
اأول  بدًء من  رافقه  اإل  اأحدنا  ب�شيطا- يقدم عليه  كان 
تواأمي  ن�شميهما  اأن  باإمكاننا  �شيئان،  خطوة يخطوها 
يندرج  والأوىل  واملعوقات.  املحفزات  هما  امل�رشوع، 
حتت جلبابها م�شمى اآخر يكاد يكون اأهم املحفزات األ 

وهو الأمل، وكما يقول الطغرائي:
اأعلل النف�ض بالآمال اأرقبها

ما اأ�شيق العي�ض لول ف�شحة الأمل
ثالثة  منذ  بلدنا  بها  مير  التي  الإحباطات  �شل�شلة  يف 
املت�شببون  يرعوي  اأن  املفرت�ض  من  كان  عاما،  ع�رش 
اىل  غيهم  عن  ويعودوا  �شباتهم،  من  وي�شتفيقوا  بها، 
حيث جادة ال�شواب وامل�شري الآمن لهم ولرعيتهم، فمن 
غري املعقول ول املقبول اأن متر كل هذه ال�شنوات دون 
اأنها  او ع�رش كبوات، بل  اثنتني  او  النهو�ض بعد كبوة 
املعيب  واإنه ملن  اأي�شا.  ب�شكل مرعب وم�شتهجن  ترى 
واأن  وحده،  ال�شابق  النظام  على  دوما  اللوم  يقع  اأن 
تكون ذريعة التلكوؤ والتعرث مردودة اىل �شخ�ض رئي�شه، 
العراق  �شيا�شيو  باأ�شبابها  يتعلل  التي  فالتربيرات 
واأظن  حكمه،  باآليات  الأحيان  اأغلب  مربوطة  اجلديد 
ثالثة ع�رش عاما حريا بها اأن تكون كفيلة ب�شد جميع 
الثغرات التي خلفها املقبور، واأن ي�شتنبط خلفاوؤه يف 
�شدة احلكم من اأخطائه حمفزات للوثوب باآلية جديدة 
اىل حيث الأ�شاليب ال�شحيحة يف الإدارة والقيادة، فهل 
هذا ما حدث؟ لالأ�شف، مل تكن اأخطاء النظام ال�شابق اإل 
درو�شا لي�ض لالتعاظ، بل للتقليد والتطبيق بحذافريها، 
واأول �شنة اتبعتها احلكومات الالحقة تقليدا عن النظام 
ال�شابق هي �شنة ال�شخ�ض غري املنا�شب يف املكان غري 
املنا�شب. وهذا عني مااتبعه رئي�ض النظام اآنذاك بغية 
عالوة  بينهما،  وما  والفوقية  التحتية  البلد،  بنى  هدم 
يتبلور عليها  التي  اخللية  ي�شكل  الذي  الفرد  على هدم 

الكبوات  وتنا�شلت  اخلطاأ  توالد  وبذا  برمته.  املجتمع 
اأ�شد خطرا،  و�شار البلد يخرج من ماأزق لينزلق باآخر 
النار(..!  تتلكاه  الطاوه  من  )يخل�ض  مثلنا؛  يقول  كما 
وتداعيات الكبوات التي حدث -ومازالت حتدث- يف 
باملجريات  متاما  مرتبطة  كافة،  العراق  �شاحات 
ال�شيا�شية ملاهو �شاغل بال اجلميع. فتقلبات الأحداث 

الكبري  حديث  �شار  والتخمينات  التوقعات  وت�شارب 
وقد  كذلك؟  ليكون  وكيف  العراقيني،  من  وال�شغري 
املواطن  اأدركها  �شحيقة،  هوة  حافة  اىل  البلد  و�شل 
التي  الرباقة  الوعود  ي�شري خلف  اأنه ظل  اإل  منذ حني، 
�شنوات  اأربع  كل  دوري  ب�شكل  �شا�شته  عليه  يغدقها 
اأن تك�شفت له الأدوار التي اتفق  جمبورا ومكرها، بعد 

اأن  غري  املكر،  كوالي�ض  خلف  حاكموه  اأدائها  على 
�شنوات  طيلة  العراقيني  خلد  يف  يدوران  كانا  �شوؤالني 
اخلديعة العجاف هما؛ ما احلل ومن البديل؟ وماجواب 
وتعاقب  الكبوات  تتايل  ولكن  بع�شري،  ال�شوؤالني  هذين 
منعهم  نفو�شهم،  يف  مريبا  توج�شا  خلف  الإحباطات 

من ح�شن الختيار والنتقاء. 

هو يوم مولد ر�شول اهلل حممد بن عبد اهلل �شلى اهلل 
حيث  الول  ربيع  �شهر  يف  كان  والذي  و�شلم  عليه 
الدول  بع�ض  يف  عام  كل  يف  امل�شلمون  به  يحتفل 
بولدة  فرحة  بل  عيًدا  باعتباره  لي�ض  الإ�شالمية 
تبداأ  حيث  اهلل.  عبد  بن  حممد  اهلل  ر�شول  نبيهم 
اىل  الول  �شهر ربيع  بداية  ال�شعبية من  الحتفالت 
ق�شائد  فيها  ين�شد  جمال�ض  باإقامة  وذلك  نهايته، 
دول  وحتتفل  �شريته،  من  ودرو�ض  النبي،  مدح 
هذه  تعد  حيث  حممد  النبي  بذكرى  العامل  يف  عدة 

املنا�شبة عطلة ر�شمية يف معظم الدول العربية.
املولد  بذكرى  عام  كل  يف  امل�شلمون  ،ويحتفل   
ولدة  فيه  متت  الذي  اليوم  فهو  ال�رشيف،  النبوي 
�شلى  حممد  احلبيب  ور�شولنا  نبينا  الب�رشية  خري 
الحتفالت  من  الكثري  تقام  حيث  و�شلم،  عليه  اهلل 
يف  تاأتي  ال�رشيف  النبوي  املولد  فذكرى  الدينية، 
بهذه  الإ�شالمي  العامل  يحتفل  اإذ  الأول،  ربيع  �شهر 
من  الحتفالت  وتختلف  واجلليلة،  العطرة  الذكرى 
ر�شميا  يوما  تعتربه  املناطق  فبع�ض  لآخر،  مكان 
فرحة  يوم  يعتربونه  املناطق  بع�ض  ويف  كعيد، 
الذي  العظيم  الإن�شان  ميالد  ل�شتذكار  عادية 
اإقامة  عرب  يحتفل  وبع�شهم  للعاملني،  رحمة  بعث 
امل�شاجد لإظهار  الدينية واملحا�رشات يف  الدرو�ض 
الكرمي  ال�رشيف. لقد بعث اهلل ر�شولنا  النبوي  املولد 

النور  اإىل  الظلمات  من  لإخراجهم  كافة  للنا�ض 
ال�شماوية  الر�شالة  للب�رش، وقد حمل  وهداية ورحمة 
كاملة، وكان هو خامت الأنبياء واملر�شلني، وخامتة 
الر�شالة  بهذه  اهلل  اأمت  وقد  ال�شماوية،  للر�شالت 
الأديان ومكارم الأخالق، لذلك تعترب ر�شالة �شيدنا 
حممد �شلى اهلل عليه و�شلم من اأعظم الر�شالت التي 
بعثت للنا�ض كافة، ويف ذكرى املولد النبوي ن�شلط 
ال�شوء على حياة ر�شولنا الكرمي �شلى اهلل عليه و�شلم 
ون�شبه وميالده. فقد ولد ر�شولنا احلبيب حممد �شلى 
اهلل عليه و�شلم يوم الإثنني يف الثامن اأو التا�شع اأو 
12 من ربيع اأول من عام الفيل، والذي يوافق تاريخ 
20 اأو 22 ابريل من عام 568 م وتختلف الروايات، 
حيث اأن الأمة حتتفل بهذا اليوم يف كل عام، ويعترب 
فمولد  الإ�شالمية  الأمة  جتتاح  التي  الفرحات  من 
واأن  له  الكاملة  ال�شرية  فيه  نذكر  اأن  يجب  ر�شولنا 
النبوية  ال�شرية  خلفه  لنا  ترك  فقد  لنا،  قدوة  يكون 
الكاملة والكثري من الأحاديث النبوية التي بينت لنا 
الدين الإ�شالمي و�رشحت لنا الأحكام بجانب القراآن 
لذلك  اطلعنا على �شرية نبينا  الكرمي، ولأننا جميعا 
من املهم اأن نتبع كتاب اهلل وهدى ر�شولنا الكرمي،، 
اتباعها يف كل حياتنا؛ لأن ال�شالم  اإذ يجب علينا 
اىل  الظلمات  من  اأخرجها  وقد  للب�رشية،  هدى  هو 
عليه  امل�شطفى  نبينا  على  و�شلم  اهلل  ف�شلى  النور، 
اهلل  عبد  بن  حممد  فهو  ن�شبه  اما  وال�شالم.  ال�شالة 
بن ق�شي  عبد مناف  بن  بن ها�شم  املطلب  عبد  بن 

بن كالب بن مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر 
بن مالك بن الن�رش بن كنانة بن خزمية بن مدركة 
اإليا�ض بن م�رش بن نزار بن معد بن عدنان بن  بن 
الف�شل  )�ض(  حممد  للنبي  اإبراهيم،  بن  اإ�شماعيل 
بعد  العرب  مب�شتوى  ح�رشيا  الرتقاء  يف  العظم 
اجلزيرة  يف  اجلهل  وعهود  اوربا  يف  الظالم  ع�شور 
العربية كما ان النبي حممد - �شلى اهلل عليه و�شلم 

- �شنع من قبائل العرب اأمة.
 - حممد  قبل  العرب  "كان  كوبلد:  اإيڤلني  تقول 
اأهمية  اأمة ل �شاأن لها، ول  �شلى اهلل عليه و�شلم - 
لقبائلها، ول جلماعتها، فلما جاء حممد - �شلى اهلل 
اأن  ي�شح  بعثًا جديداً  الأمة  و�شلم - بعث هذه  عليه 
يكون اأقرب اإىل املعجزات فغلبت العامل وحكمت فيه 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - النبي  ا�شتطاع  لقد  اأجيال، 
- القيام باملعجزات والعجائب، ملا متكن من حمل 
هذه الأمة العربية ال�شديدة العنيدة على نبذ الأ�شنام، 
العرب  اإىل خلق  وفق  لقد  الإلهية،  الوحدانية  وقبول 

خلقًا جديداً، ونقلهم من الظلمات اإىل النور.
فلقد كانت احلياة العربية قبل الإ�شالم تقوم اأ�شا�شًا 
على منطية خا�شة؛ فالقبيلة هي التنظيم الجتماعي 
وال�شيا�شي الذي ي�شم حياة الفرد يف القبيلة، فكان 
هناك  ولي�ض  قبليًا،  انتماًء  اجلاهلي  العربي  انتماء 
على  بل  وجتمعها،  القبائل  توحد  عملية  رابطة  اأية 
القبائل متناحرة متحاربة، واإذا ما  النقي�ض؛ كانت 
اأخرى،  على  قبيلة  فلمنا�رشة  قبلية،  اأحالف  قامت 
وحدة  ت�شنع  العربية  القبيلة  كانت  وبالتحديد 

�شيا�شية م�شتقلة.
الر�شول  اأحدثه  الذي  النقالب  كان  هنا  ومن 
حياة  يف  عميقًا   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - حممد 
الكفاحية  ب�شيا�شته  ا�شتطاع  اإذ  العربية  اجلزيرة 
الوحدات  هذه  يحول  اأن  الإ�شالم  روح  متليها  التي 
الأمة  اإطار  لتظهر يف  بها  ويرتقي  امل�شتقلة  القبلية 
الإ�شالمي. اإن "الأمة الإ�شالمية" – والعربية القائمة 
على الإميان - التي اأ�ش�شها النبي حممد - �شلى اهلل 
من  عرى  واأوثق  رباطًا،  اأقوى  كانت   - و�شلم  عليه 

فكرة القبلية التي �شادت يف القرون الغابرة.
ان  بعد  ب�شالم  العي�ض  العربية  القبائل  وا�شتطاعت 
وتعاليمه  اهلل  ر�شول  وبتوجيهات  ال�شالم،  وحدهم 
حملها  وحلت  ان�شاين  الغري  اجلاهلية  �شلوك  اندثر 
الفقري  ومنا�رشة  والرحمة  وامل�شاوات  العدالة 
بقاع  كل  يف  ال�شالم  انت�شار  غدا  حتى  وال�شعيف، 
البلدان  يف  اخلراب  ويحل  الزمن  ويدور  الر�ض. 
قبل  من  ادارتها  بعد  الن  وال�شالمية  العربية 
ال�شالم  با�شم  تتاجر  وطائفية  عن�رشية  كيانات 
الظلم والف�شاد وينت�رش الرهاب والع�شابات  لي�شود 
والنتقام  التخلف  اجلاهلية يف  الع�شور  اىل  ونعود 
ما  وقيام  العام،  املال  و�رشقة  واجلرمية  والقتل 
الرا�ض  من  كبرية  اجزاء  باحتالل  بداع�ض  ي�شمى 
العربية وا�شاعة القتل فيها وتدمري ح�شارة املنطقة 
للغري  خل�شوعهم  بلدانهم  بدمار  �شاهموا  هوؤلء  كل 
‘جتردوا من وطنيتهم ، وتركوا ما او�شانا به نبينا 
يبق  ومل  ؟  وتعاليمه  �شننه  كل  وبدلوا  وجتاهلوا 
هذا  يف  م�شموع  �شوت  اي  الخيار  الدين  لرجال 

الزمن .

   اين املواطن م�شطفى قا�شم حميدان �شبق ان حظيت مبقابلة 
امل�رشف  يف  الوظيفة  اىل  اعادتي  بخ�شو�ض  �شيادتكم 
باملوافقة على  الرغم من تف�شلكم م�شكوراً  ال�شناعي وعلى 
اعادتي للوظيفة بهام�شكم املوقع يف 2016/8/21 وبوارد 
امر  و�شدور   2016/8/31 يف   11170 بالعدد  مكتبكم 
يف   74634 بالعدد  الوزارة  يف  الدارية  الدائرة  من  اداري 
ورغم  الن  وحتى  الوامر  �شدور  منذ  انه  ال   2016/9/6
مراجعتي املتكررة للم�رشف ال�شناعي ال ان ادارة امل�رشف 
مل تنجز معاملة اعادتي للوظيفة لأ�شباب جمهولة وخمالفة 
لل�شوابط الوزارية، راجيًا عطفكم البوي وتدخلكم لإعادتي 

للوظيفة.

اىل ال�شيدة امينة بغداد املحرتمة 
بغداد  لأمانة  واململوك  التابع  ال�شعبي  لل�شوق  ال�شورة  هذه 
يف منطقة حي اجلامعة م 633 ز 4 بجوار م�رشف الرافدين 
حداد   ،، �شناعي  حي  اىل  حتول  ال�شوق  هذا  اخل�رشاء   فرع 
 ،، ،، معمل جنارة  �شيارات  ،، تنكچي  ،، غ�شل وت�شحيم  �شدر 
وح�شب  بالأ�شل  احلدادة  معمل  حدادة   معمل  املتمة  واآخر 
الجازة فرن �شمون ولكن مت حتويله اىل معمل حدادة ومت 
هدم جدار الفرن وحتويل ال�شاحة املجاورة واملقابلة للدور 

ال�شكنية اىل �شاحة خا�شة بالعمل ومكب للنفايات
قبلكم  ب�شكل مبا�رش من  التجاوزات  تعالج هذه  ان  يفرت�ض 
دون احلاجة لأي �شكوى من اي طرف لنها ظاهرة للعيان 
امام منت�شبيكم ،، ان هذه الت�رشفات �شببت:  هدم يف امالك 
الدولة  ا�شتخدام العقار خالفًا لعقد اليجار  حتويل املنطقة 
اعمال  ب�شبب  امل�شتمر  الإزعاج  �شناعي   حي  اىل  ال�شكنية 
احلدادة  اخلطر الذي ت�شببه خملفاتهم احلديدية احلادة على 

الأطفال علمًا ان املعمل يبعد 20 مرت عن مدر�شة ابتدائية 
يف  لالأك�شدة  املقاومة  الأ�شباغ  ر�ض  خالل  من  التلوث 

ال�شارع وتطايرها يف الهواء اىل البيوت.

عملية �رشقة جتري يف و�شح النهار، بالتعاون بني ا�شحاب 
الكهرباء  توزيع  ووحدة  الهلية  الكهربائية  املولدات 
ول  احلكومة  من  ل  خوف  ول  خجل  دون  ومن  احلكومي 
الهلية  الكهرباء  اجور  ت�شديد  موعد  يحل  ان  ما  اذ  اهلل  من 
حتى تتدهور حالة الكهرباء احلكومية ل�شباب ل يعرفها ال 
�شاحب املولدة . فمن الوا�شح ان اتفاقا وا�شحا بني هوؤلء 
ان  ال�شهري، وما  املبلغ  لدفع  املواطن ل�شطراره  للنيل من 
فلماذا يحدث   . الكهرباء جيدة  تعود  اجلميع حتى  دفع  يتم 
هذا ، فان املواطن يكفيه ما فيه من �شوء احلال ، وظلم ذوي 
القربى ا�شد م�شا�شة ، ودعاء املظلوم اقرب لل�شماء ، لتن�شوا 

ذلك. 

البنة الثالثة لل�شاعر اللبناين/العراقي حممد �رشارة، ابن »جبل 
عامل« الذي جاء اإىل العراق �شاًبا يروم درا�شة الفقه الإ�شالمي يف 
مدينة النجف عام 1920، ليجد نف�شه ماأخوًذا بحب العراق واأهله، 
فيقرر العي�ض هناك، بعد اأن تزوج من اإحدى بنات الرافدين، حتى 
وفاته يف بغداد عام 1979... وحلياة �رشارة مكانة خا�شة داخل 
اأ�شتاذة الأدب الرو�شي يف جامعة  الو�شط الثقايف العراقي، فهي 
بغداد/ كلية الآداب، واحلا�شلة على �شهادة الدكتوراه من جامعة 
مو�شكو، وكان عنوان اأطروحتها: »تول�شتوي اإن�شانا« ولها العديد 
من الطلبة الذين �شار لهم اأثر وا�شح يف احلياة الثقافية العراقية.
  برزت د.حياة �رشارة عندما كانت طالبة درا�شات عليا بجامعة 
العراقيني  الطالب  جميع  بني  ال�شتينيات  مطلع  يف  مو�شكو 
وبجدها  للغاية  الطبع  ه��ادئ��ة  بكونها  ذاك  اأي���ام  الكثريين 
وهذه  الجتماعي.  الن�شاط  يف  ام  الدرا�شة  يف  �شواء  ومبثابرتها 
ال�شفات اك�شبتها احرتام اجلميع من رو�ض وعراقيني وغريهم من 

ابناء البلدان العربية.
واأكملت  النجف  مبدينة   1935 ع��ام  يف  ���رشارة  حياة  ول��دت 
درا�شتها الثانوية يف بغداد ثم �شافرت ب�شبب الظروف ال�شيا�شية 
�شورية وم�رش  اىل  الخري من اخلم�شينيات  العقد  العراق يف  يف 
حيث التحقت بق�شم اللغة الجنليزية بجامعة القاهرة. وعادت اىل 
العراق بعد ثورة 14 متوز 1958 ، ويف عام 1961 جاءت اىل 

مو�شكو.
حممد  والدها  بيت  يف  املقد�شة  النجف  مدينة  يف  حياة  ن�شاأت   
والكتاب  ال�شعراء  يرتاده  ك��ان  ال��ذي  وال�شاعر  الدي��ب  ���رشارة 
وكتبت  الدب.  ق�شايا  حول  النقا�شات  فيه  وت��دور  واملثقفون 
�شقيقتها الكاتبة بلقي�ض �رشارة حول هذه املدينة تقول : " بالرغم 
من اجلو الديني املرادف ملدينة النجف ، هنالك جو اآخر ازدهرت 
فيه نه�شة ثقافية وا�شعة، اذ �شدرت عدة �شحف وجمالت كان 
"الهاتف"  ك   ، الجتماعي  لالأ�شالح  الدعوة  يف  مهم  دور  لها 
و" احل�شارة" و"الغري" و" البيان" ، وبرز فيها كتاب و�شعراء 
ال�رشقي  وعلي  اجلواهري  حممد  مثل  الدبي  العراق  تراث  اغنوا 
وجعفر اخلليلي و�شعد �شالح ، ومن اجلالية اللبنانية ظهر ح�شني 
مروة وحممد �رشارة". وكان لبد ان يوؤثر هذا اجلو يف حياة منذ 
�شباها فقد احبت ال�شعر وحفظته عن ظهر قلب وكانت ت�شارك يف 

امل�شاجالت يف حفظ ال�شعر بني افراد العائلة.
 وذكرت بلقي�ض �رشارة ان العائلة انتقلت يف منت�شف الربعينيات 
اىل بغداد حيث ا�شبح لأبيها حممد �رشارة �شالونه الدبي الذي 
وحممد  عمارة  ومليعة  ال�شياب  �شاكر  بدر  ا�شبوعيا  يرتاده  كان 
الوتري وبلند احليدري  واكرم  مهدي اجلواهري ونازك املالئكة 
وغريهم من ال�شعراء والدباء العراقيني. وقد حفظت حياة يف �شن 

12 عاما ا�شعار بدر ومليعة ونازك.
اواخ��ر  يف  ال��ع��راق  يف  العا�شفة  ال�شيا�شية  الح����داث  لكن   
ماآ�شي  ت�شاهد  حياة  جعلت  املا�شي  القرن  من  الربعينيات 
اطالق  وبعد  لعمله.  وفقدانه  والدها  واعتقال  العراقي  ال�شعب 
بال�شجن  عليه  وحكم  الع�شكرية  املحكمة  قبل  من  ادين  �رشاحه 
عدة ا�شهر ب�شبب انتمائه حلركة " ان�شار ال�شالم". ومن ثم غادر 
الدائمة  لالأقامة   1954 لبنان يف عام  العراق اىل  حممد �رشارة 
هناك. اما حياة التي انتظمت اآنذاك يف �شفوف احلركة الي�شارية 
، ف�شافرت هربا من مالحقة ال�شلطات اىل �شورية ومنها اىل م�رش 
حيث التحقت بجامعة القاهرة للدرا�شة يف ق�شم اللغة الجنليزية. 
وعادت حياة اىل بغداد مع والدها بعد ثورة 14 متوز/يوليو عام 
1958 و�شقوط امللكية. والتحقت بجامعة بغداد وتخرجت منها 
يف عام 1960 لكي ت�شافر اىل مو�شكو من اجل موا�شلة الدرا�شة 

العالية يف جامعة مو�شكو.
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مع �شباح كل يوم يلتقي اجليب الفارغ باملفتاح املعدين 
ق�شطًا  مالكهما  فيها  اأخذ  والتي  الليل  �شاعات  فراق  بعد 
من الراحة جراء الدورة اليومية للح�شول على ما ي�شحن 
اجل�شد وتوديع الباقي يف خزانته ل�رشاء الإ�شدار اخلام�ض 
يبذل جهده جللب ما  ، فهو  اآيفون  نوع  النقال  من جهاز 
يحتاجه من الطعام ويدخر املتبقي من املال للحظة نزول 
باب غرفته وي�شع  يغلق  ، حيث  البيع  الهاتف يف مراكز 
مفتاحها يف جيبه ومبجرد نزول املفتاح اإىل اجليب يبداأ 
الكالم بينهما عن العملة النقدية التي تلقي عليهما حتية 
�رشيعة ومن ثم تختفي ، وبينما هم يف ذلك �شقطت ورقة 
لي�شبحوا  ال�شخ�ض  هاتف  رقم  حتمل  بجوارهما  �شغرية 
الورقة   ) �شامويل  روبرت   ( و�شع  وقد  قاطنني  ثالثة 
التق�شف  عامل  يف  امنيته  يلبي  من  اىل  لإعطائها  معهما 
وهذا هو املعتاد لكل من يريد ايجاد عمل لكن خجل املال 
الال  اإىل الخرتاع  ، فو�شل  منه جعله يبتكر فكرة جديدة 
تكنولوجي بوقوفه بدل عن من ل يحتمل النتظار ... ففي 
يوم اإطالق ما ينتظره ذهب �شوب مقر البيع وتوقف مع 
ويديه  بقدمه  ال�شغرية  الحجار  ي�رشب  واخذ  الآخرين 
ليتاأمل  الر�شيف  نحو  راأ�شه  اوطئ  حيث  بنطاله  بجيبي 
وجهه  تعر�ض  رغم  الوقوف  انتهاء  بعد  به  �شيقوم  ما 
اجلديدة  الت�شال  و�شيلة  فحبه لمتالك   ، القار�ض  للربد 
الإ�شدار  اإطالق  ع�شية  �شندوقه  يف  ما  بكل  ياأتي  جعله 
اخلام�ض من جهاز اآيفون حيث توافد الع�رشات اأمام وكالء 
اإىل ترا�شف  الفوز باقتنائه حتى و�شل الأمر  البيع بغية 
النتظار  بقوانني  فيه  التزموا  املقبلني على هيئة طابور 
الأ�شا�ض  حجر  و�شع  مت  هنا  ومن  الآخر  حق  واحرتام 
ل�رشكة الطوابري املحدودة بتوقيع املدير املفو�ض روبرت 
�شامويل الذي باع مكانه يف الطابور اإىل اأحد الأ�شخا�ض 
ليتقا�شى مبلغ �شجعه على بيع مكانه مرة اخرى لي�شيف 
ما جناه اإىل مبلغ جيبه ليعود مره ثالثة وي�شرتي الإ�شدار 
اجلديد ومن هذه التجربة امتهن هذا الرجل الأمريكي بيع 
�شعر  لي�شبح  بوجوده  يعلم  طابور  اي  الوقوف يف  مكان 
ال�شاعة الأوىل 2٥ دولرا ومن ثم ياأخذ 10 دولر عن كل 
�شاعة اإ�شافية فهو بذلك ي�شعد نف�شه بجني املال وي�شاعد 
من  طويل  وقت  اإهدار  دون  الب�شائع  بجني  املقتدرين 
قبلهم يف انتظار ال�شتالم وبعد افتتاح ال�رشكة من قبله 
بدء بو�شع اأجندة العمل مع درا�شة جدوى تو�شح �شاعات 
النتظار وكيفية ق�شاوؤها بالقراءة واحل�شول على الطعام 
يف  دون  فقد   ، ر�شيده  اإىل  �شت�شاف  التي  النقود  وكمية 
ا�شرتاتيجيته طابور الفريجن ميجا �شتور كونه اأ�شبح من 
اأهم الطوابري التي يقبل عليها املتب�شعني وبالأخ�ض يف 
وقد  مال  راأ�ض  دون  �رشكة  ا�ش�ض  ان  بعد  ال�شيف  مو�شم 
تكون الأغرب من هذا النوع وهو ما يجعل احتمال روؤية 

�رشكة عراقية م�شابهه قريب جداً .
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